
Formannafundur TKÍ      25.2.2008 

Engjavegi 6 

104  Reykjavík 

 

Fundur settur kl. 18:00 

 

Mættir: 

Nafn:     Félag: 
Einar Þór Ingvarsson   ÍR 

Ólafur Björn Björnsson  ÍR 

Björn Þorleifsson   Björk 

Sigrún Jónsdóttir   Björk 

Ófeigur Ágúst Leifsson  Selfoss 

Sigursteinn Snorrason   Fjölnir 

Arnar Snær Valmundsson  Afturelding 

Eduardo Rodriques    

Ásdís Kristinsdóttir   Ármann 

Ólafur Sigvaldason   TKÍ 

Halldóra Eldon   TKÍ 

Jón Ragnar Gunnarsson  TKÍ 

 

Dagskrá fundar: 

 

1. Landsliðþjálfaraumsóknir 

2. Landsliðsnefnd 

3. Mótanefnd 

 

 

4. Íslandsmót, framkvæmd og skipulagning -  dagsetning á poomse. 

 

5. Evrópumót í Róm 10.4 – 13.4. 2008  

- tillaga að keppendum – fjöldi: 2-4 sem fara 

 

6. Kosning nýrrar stjórnar 

 - hvort einhverjir hafa sett sér það markmið að setjast í stjórn og nefndir. 

 

7. Nýjar reglur TKÍ. 

 t.d 

 - að stjórnarmeðlimir sitji að lágmarki 2 ár. 

 - kosið um 2 stöður til tveggja ára. 

 - kosinn formaður árlega.  

 

 

 

 

 



1. Umsóknir landsliðsþjálfara: 

- Cesar Rodriques Luna: Sendi inn umsókn, er að leita sér að vinnu við þjálfun og 

kennslu, fjölskyldan er líklega að flytjast til Íslands. Dóttir hans býr hér meðal annars. 

Hann hefur þjálfað ýmsa góða og umsóknin hans lítur vel út. Gæti verið erfitt fyrir hann 

að fá landvistarleyfi eins og staðan er á þeim málum hér á landi í dag. 

- Jesper Skaneby. Aðstopar landsliðsþjálfari í Danmörku. Hefur áhuga á að koma og 

þjálfa íslenska landsliðið. Hann er einnig að bjóða fram samstarf í ýsmu formi eins og 

ráðgjöf og stuðning, koma og vera með æfingarbúðir og svo framvegis. 

- Sigursteinn Snorrason, Allan Olsen  og Eduardo Rodriques. Vilja taka að sér þjálfun í 

sparring og poomse. 

- Björn Þorleifsson. Sækir um stöðu sparring þjálfara. 

- Einnig hafa Björn og Sigursteinn sýnt áhuga á að taka sameiginlega að sér þjálfun 

landsliðsins. 

 

Fundarmeðlimir styðja þá tillögu að Sigursteinn og Björn taki að sér þjálfarastöðu 

landsliðsins í Taekwondo á Íslandi í sparring. 

Fundarmeðlimir styðja þá tillögu að Eduardo og Allan taki að sér þjálfarastöðu 

landsliðsins í  Taekwondo á Íslandi í poomse. 

Tillaga komin um að Ólafur Björn taki að sér að vinna með landsliðsþjálfurum. Tillaga 

samþykkt af fundarmeðlimum. 

*TKÍ setur inn formlega tilkynningu varðandi landsliðsmál á vef TKÍ núna á næstu 

dögum. 

 

2. Landsliðsnefnd: 

Landsliðsnefnd sett á bið í bili. Landliðsþjálfarar taka við störfum og sjá hvort að þess sé 

þörf á á þessum tímapunkti. Endurskoðað síðar. 

 

3. Mótanefnd: 

Félög tilnefna aðila í mótanefnd. 

Selfoss: Pétur Jensson, gsm: 8619010, peturmj@internet.is 

Ármann: Guðmundur G. Gunnarsson, gsm: 8238651 

Björk: Gísli Rúnar Fannarsson, gsm: 6986535 

ÍR: tilfnefning kemur síðar. 

Keflavík: vantar 

Fjölnir? 

 

3a)TKÍ útbýr útlistun á því hvað mótanefnd þarf að taka til umræðu og sendir á 

formannalistann. Sigursteinn Snorrason tekur að sér að vera mótanefnd innan handar með 

skipulagningu og dagsetningar. 

 

4. Íslandsmótið 

Framkvæmd / skipulagning. Tillögur varðandi húsnæði í Keflavík eða Selfoss.  

Poomse mótið verður væntanlega í nóvember næstkomandi. Mótanefndin myndi halda 

utan um skipulagningu mótsins. 

 

 



5. Evrópumótið 

Fer fram á Ítalíu- Róm, 10.4 – 13.4. 2008 

- Kom fram athugasemd varðandi vestin sem eru notuð. Talið er að þurfi að prófa 

þessi vesti því það breyti svolítið um hvernig er að keppa með þau. Þau virðast 

ekki hafa virkað vel hjá keppendum sem hafa prufað þau. Ef senda á keppendur á 

mótin kom fram tillaga að keppendur geti prufað að nota þessi vesti. TKÍ hefur 

ekki fjármagn til að fjárfesta í þessum vestum hins vegar þar sem þau eru mjög 

dýr. Einnig spurning hvort það sé of seint að fara í að reyna að útvega svona vesti.  

Tillaga að keppendum: 

Fram: Sigrún Karlsdóttir – 57 

Björk: Auður Anna Jónsdóttir – 67 

 

Keppendur þurfa að borga kostnað sjálfir. 

Ganga þarf frá skráningu fyrir 9.mars 2008. 

 

6. Kosning nýrrar stjórnar 

Þingið verður núna næsta vor. 

Halldóra Eldon býður sig fram áfram sem ritara stjórnar TKÍ, núverandi formaður styður 

Halldóru þá tillögu. 

Formaður biður félögin að í huga þetta vel fyrir næsta ársþing TKÍ. 

 

7. Nýjar reglur TKÍ – tillögur. 

 - að stjórnarmeðlimir sitji að lágmarki 2 ár. 

 - kosið um 2 stöður til tveggja ára. 

 - kosinn formaður árlega. 

*Lagðar verða lagabreytingar á næsta ársþingi 2008. Samþykkt af fundarmeðlimum. 

 

Almennar umræður. 

 

 

Fundi slitið kl. 19:33 

 

 

 

 

 


